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RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
Central Workshop, Opp.Sitaram Weigh Bridge,  

Bhavnagar Road, Rajkot-360003  

 

 
 

 
 

TENDER NO. RMC/Central Workshop/SWM/02/2019-20 

 
TENDER TECHNICAL BID 

FOR 
One year rate contract for repairing of various Mobile Toilet Vehicle of solid 

waste management department 
 

MILESTONE DATES 
 

Tender available on RMC web site & 

Physical at central workshop 

23-01-2020 to 12-02-2020 upto 

18.00 Hours 

Last Date & Time for a Query 

(submitted by E- mail) 

06-02-2020 upto 18.00 Hours         

Send Query on Mail id:- 

pmkasundra@rmc.gov.in 

Last date & Time for Offline 

Distribution of tender 

12-02-2020 Upto 18.00 Hours IST 

Physical submission of Qualification 

documents, EMD, Tender Fee etc. 

Upto  14-02-2020 during office 

hours.(Through Reg. AD or Speed 

Post only) 

Offline Opening of Technical Bid 15-02-2020 at 12.00 Hours IST 

onwards (If Possible) 

Offline Opening of Price Bid of the 

Evaluated Tender 

15-02-2020 at 12.00 Hours IST 

onwards (If Possible) 

 

 
 

2019-20 

 

 

Deputy Commissioner (East Zone) 

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 

RAJKOT - (Gujarat) 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
ટેન્ડર નોટીસ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, યાજકોટ – વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાના ભોફાઈર ટોઇરેટના યીેયીંગ કાભ ભાટેનો 
લાર્િક યેઈટ કોન્રાકટ કયલા ભાટે નીચે મજુફની રામકાતો ધયાલતા કોન્રાકટયો ાવેથી પીઝીકર ટેન્ડય દ્વાયા ટુ ફીડ 
વીસ્ટભથી ટેન્ડયો ભગંાલલાભા ંઆલે છે.  

1) એવ.એવ.આઇ.(SSI) યજીસ્રેળન અથલા યજીસ્રેળન ર્લથ ડામયેક્ટય ઓપ ઇન્ડસ્રીઝ. 
2) GST યજીસ્રેળન વર્ટિર્પકેટ. 
3) રેફય રામવન્વ અને ી.એપ.કોડ યજીસ્રેળન (જો રાગ ુડતુ ંશોમ તો). 
4) છેલ્રા વાત નાણાકીમ લષનુ ંવયેયાળ રૂ.૦૨.૫૦ રાખનુ ંઓછાભા ંઓછ ંટનષઓલય (CA વર્ટિર્પકેટ વાથેનુ)ં. 
5) લષનુ ંવયેયાળ રૂ.૧.૨૫ રાખનુ ંઓછાભા ંઓછ ંલર્કિંગ કેીટર. 
6) રૂ. ૧.૦૦ રાખનુ ંચાલ ુનાણાકીમ લષનુ ંવોરલન્વી વટીપીકેટ (Scheduled or Nationalized Bank). 
7) છેલ્રા વાત નાણાકીમ લષભા ં વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટના ં વાધનો વ્રામ કયલાનો અથલા તેના યીેયીંગ 

કાભગીયી, પેલિકેળન કાભ અંગેનો એક કાભનો વયકાયી કે અધષવયકાયી વસં્થા વાથેનો અનબુલ. 
8) પેિીકેળન કાભ ભાટે તભાભ વલરતો વાથેના ંલકષળોની વગલડતા. 
9) બાયતભા ંકોઇ ણ જગ્માએ બ્રેક રીસ્ટેડ થમેર શોલા જોઇએ નશીં. (રૂ.૩૦૦/- ના નોન-જ્યડુીશ્મર સ્ટેમ્ ેય ય  રખાણ) 

10) ટેન્ડયની વાથે બાલ બયનાય એજન્વી દ્રાયા આલાભા આલેર ડોક્યભેુન્ટો તભાભ પ્રકાયે correct અને genuine છે તે 
અંગેનુ ંરૂ.૩૦૦/- ના નોન-જ્યડુીશ્મર સ્ટેમ્ ેય ય રખાણ)  

!P કાભનુ ંનાભ  વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાના ભોફાઈર ટોઇરેટના યીેયીંગ કાભ ભાટેનો 
લાર્િક યેઈટ કોન્રાકટ. 

ZP અનેસ્ટ ભની  રૂ. ૧૫,૦૦૦/- (ર્ડભાન્ડ ડ્રાપટના પોભષભા)ં "કર્ભશ્નયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા" 
નાભનો ર્ડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

#P ટેન્ડય પી  રૂ. ૭૫૦/- (નોન યીફ્ન્ડેફર) (ર્ડભાન્ડ ડ્રાપટના પોભષભા)ં "કર્ભશ્નયશ્રી, યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા" નાભનો ર્ડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

$P રામકાતના ડોકયભેુન્ટનુ ં તથા 
ઈ.એભ.ડી. તથા ટેન્ડય પી 
પીઝીકર વફભીળન કયલાનુ ં
સ્થ તથા તાયીખ             

તા.XX-XX-XXXX થી  તા.XX-XX-XXXX દયમ્માન નીચેના વયનાભે  
યજીસ્ટડષ ોસ્ટ/સ્ીડ ોસ્ટ ભાયપતે  
નામફ કામષારક ઈજનેયશ્રી (ઓટો.), 
વેન્ર્ટર લકષળો, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
બાલનગય યોડ, યાજકોટ-૩૬૦૦૦૩. 

ટેન્ડય બયનાય ાટીએ ર્નમત કયેર ટેન્ડય પી રૂ.૭૫૦/- એકાઉન્ટ ળાખાભા ંબયાઈ કયી, ટેકનીકર ફીડ તથા 
પ્રાઈઝ લફડની કોી વેન્રર લકષળો ળાખાની ઓપીવ યથી રઈને, તેના દયેક ાના ઉય વશી ર્વક્કા કયી, રામકાતના 
ડોક્યભેુન્ટવ વાથે તથા ઈ.એભ.ડી. ના ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ વાથે ઉય દળાષવ્મા મજુફના વયનાભે યજી. ોસ્ટ/સ્ીડ ોસ્ટ ભાયપતે 
જભા કયાલલાના યશળેે, રૂફરૂ ડોક્યભેુન્ટ-ટેકનીકર ફીડ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નર્શ. 

કોઈણ કે તભાભ ટેન્ડયો સ્લીકાયલા કે અસ્લીકાય કયલાનો શક્ક યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અફાર્ધત યાખે છે. 
તેભજ આ કાભે કોઇણ લાદર્લલાદ થામ તો કર્ભળનયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો ર્નણષમ આખયી અને 
ફધંનકતાષ યશળેે તથા કોટષ ભટેય થામ તો અર્ધકાયક્ષેત્ર યાજકોટ યશળેે. 

 
   

નામફ કર્ભશ્નય 

(લૂષ ઝોન) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
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મળૂ ભાવપત્રક  

પરીશીષ્ટ - અ  

મોબાઈિ ટોઇિેટ રીપેરીંગ કામનુું મળુ ભાવ પત્રક  

ક્રમ વવગત દર બેઝીક ભાવ (₹) 

૧ 
ખયાફ થઇ ગમેર Toilet Tub ને ફશાય કાઢી, નલા Toilet Tub ને પીટીંગ 
કયી, કમ્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ  

પ્રર્ત જોફ ૧૯૦૦.૦૦ 

૨ 

કોઈ ણ જગ્માએ ખયાફ થઇ ગમેર સ્રક્ચયભા ંજરૂયીમાત મજુફ 16 Gauge 

Galvanized Sheet વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ, યીલેટીંગ ર્લગેયે કમ્્રીટ 
કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૨૯૫.૦૦ 

૩ 

કોઈ ણ જગ્માએ ખયાફ થઇ ગમેર સ્રક્ચયભા ંજરૂયીમાત મજુફ 25x25x16 

Gauge M.S. Sq. Pipe and M.S. Angle વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ, 
ર્લગેયે કમ્્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૮૫.૦૦ 

૪ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના દયલાજા ફેન્ડ થઇ ગમેર શોમ, તેભજ ર્શન્જીવ ખયાફ થઇ 
ગમેર શોમ, દયલાજો ઉતાયી, નલા ર્શન્જીવ પીટીંગ કયી, એરાઈભેન્ટ કયી, 
કમ્રીટ થમેર દયલાજાને ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં વ્મલસ્સ્થત પીટ કયી આલાનુ ં
કાભ.   

પ્રર્ત જોફ ૧૮૦૦.૦૦ 

૫ 
ભોફાઈર ટોઇરેટના દયલાજાભા ંખયાફ થઇ ગમેર એલ્યભુીનીમભ સ્ટોય, શને્ડર 
ફશાય કાઢી, નલી એલ્યભુીનીમભ સ્ટોય, શને્ડર ર્લગેયે પીટીંગ કયી આલાનુ ં
કાભ.   

પ્રર્ત નગં ૪૬૦.૦૦ 

૬ 
ભોફાઈર ટોઇરેટના ખયાફ થઇ ગમેર ેનરીંગ તથા રૂપ ભા ં 16 Gauge 

Galvanized Sheet વાથે જરૂયી વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ, યીલેટીંગ ર્લગેયે 
કમ્્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૨૦૭.૦૦ 

૭ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના વાઇડ ્રેટપોભષભા ંખયાફ થઇ ગમેર M.S. Sq. Pipe of 

40 mm & 20 mm વાથે જરૂયી વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ કયી, કમ્્રીટ 
કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૧૧૨.૦૦ 

૮ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના વાઇડ રેડયભા ંખયાફ થઇ ગમેર 3.0 mm Aluminum 

Chaquered plate ફશાય કાઢી, નલી 3.0 mm Aluminum 

Chaquered plate ર્પર્ટિંગ કયી, કમ્્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. 
પ્રર્ત જોફ ૩૫૪.૦૦ 

૯ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના વાઇડ રેડયભા ં ર્શન્જીવ, ઉય નીચે થઇ ળકે તેભ ન શોમ, 
તેલી સ્સ્થર્તભા ંજરૂયીમાત મજુફ યીેયીંગ કયી, કમ્્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. પ્રર્ત જોફ ૧૦૦૦.૦૦ 

૧૦ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની સ્રજ ટેંક/લોટય ટેન્કભા ંરીકેજ શોમ, તમા ંજરૂયીમાત મજુફ 
S S લેલ્ડીંગ કયી, કમ્્રીટ કયી, રીકેજ ફધં કયી આલાનુ ંકાભ.  

પ્રર્ત જોફ ૪૦૦૦.૦૦ 

૧૧ 

ભોફાઈર ટોઇરેટની સ્રજ ટેંકભા ંખયાફ થઇ ગમેર ગમેર અથલા જાભ થમેર 
ગમેર 100 mm dia. ના ફોર લાલ્લને સ્રીલ વાથે ફશાય કાઢી, જરૂયીમાત 
મજુફ વર્લિવ કયી, યત સ્રીલ વાથે લાલ્લને ર્પર્ટિંગ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૨૦૦૦.૦૦ 

૧૨ 

ભોફાઈર ટોઇરેટની લોટય ટેંકભાથંી ાઈ ભાયપત ટોઇરેટ કેલફનભા ં નભા ં
ાણી આલતુ ંફધં થઇ જામ, તેભા ંજરૂયીમાત મજુફ ્રમમ્ફિંગ રાઈન ચેક કયી, 
જરૂયી યીેયીંગ કયી, ટોઇરેટ કેલફન સધુી ાણી શોચતુ ંકયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૫૦૦.૦૦ 

૧૩ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની કેલફનભા ં ખયાફ થઇ ગમેર ન ફશાય કાઢી, નલા ન 
પીટીંગ કયલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૧૫૦.૦૦ 
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૧૪ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની કેલફનભા ંખયાફ થઇ ગમેર પરવ લાલ્લ ફશાય કાઢી, નલા 
ન પીટીંગ કયલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૭૦૦.૦૦ 

૧૫ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં લોવ ફેર્વન ભાટેની ગેંડી ફશાય કાઢી, નલી ગેંડીભા ં
જરૂયીમાત મજુફ લેલ્ડીંગ, નટ-ફોલ્ટ વાથે પીટીંગ કયલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૫૦૦.૦૦ 

૧૬ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં લોવ ફેર્વન ાવે નેકીન સ્ટેન્ડ તથા વાબદુાની ને 
જરૂયીમાત મજુફ યીયીંગ કયી, કમ્્રીટ કયી આલાનુ.ં 

પ્રર્ત જોફ ૨૯૫.૦૦ 

૧૭ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ંલોવ ફેર્વન ાવે તટૂી ગમેર કાચ ફશાય કાઢી, નલો કાચ 
ર્પર્ટિંગ કયી, કમ્્રીટ કયી આલાનુ.ં (કાચની વાઈઝ ૧૦"X ૧૫") (ભાર-ભજુયી 
વાથે) 

પ્રર્ત જોફ ૪૫૦.૦૦ 

૧૮ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં ૦૨ શાથ Anti-Corrosive Zinc Base Primer 
ભાયી, તેના ય ૦૨ શાથ અતે્રથી સચૂવ્મા મજુફનો કરય કયી, કમ્રીટ કયી 
આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૧૨૦૦૦.૦૦ 

૧૯ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની ચેવીવભા ંખયાફ થઇ ગમેર/તટૂી ગમેર એક્વરના શફને 
ફશાય કાઢી, નલો શફ એકવરભા ફેયીંગ વાથે ર્પર્ટિંગ કયી, કમ્રીટ ર્પર્ટિંગ કયી 
આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૩૧૦૦.૦૦ 

૨૦ 
ભોફાઈર ટોઇરેટના શફભા ંખયાફ થઇ ગમેર/તટૂી ગમેર ફેયીંગ ફશાય કાઢી, 
નલા ફેયીંગ ર્પર્ટિંગ કયી, શફભા ંકમ્રીટ ર્પર્ટિંગ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ 
૭૦૦.૦૦ 
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પરીશીષ્ટ - બ  

નવા પાટટસની વવગતો 
ક્રમ વવગત દર બેઝીક ભાવ (₹) 

૧ 
Toilet Tub:- Non-Corrosive And Easy To Clean S.S. Tub. 
(Cypoon Compulsory) (Toilet Size :- 3’-0” X 2’-5” X 6’-5”) 

પ્રર્ત નગં ૭૦૦૦.૦૦ 

૨ 

Mobile Toilet Doors :- Inside Opening shall be made from 

18 Gauge Corrugated Aluminum sheet on Outside & PVC 

Coated GI sheet on inside paneling with heavy duty 

Hinges, Aluminum stopper & handle 

પ્રર્ત નગં ૨૫૦૦.૦૦ 

૩ SLUDGE TANK :- 3.0 mm Thick S.S Sheet made from S S 

304, 1300 Liters ( Approxy ) 

પ્રર્ત નગં ૪૫૦૦૦.૦૦ 

૪ WATER TANK :- 3.0 mm Thick S.S Sheet made from S S 

304, 1300 Liters ( Approxy ) 

પ્રર્ત નગં ૪૫૦૦૦.૦૦ 

૫ Sludge drain valve 100mm dia. heavy duty ball valve - CI 

Valve 

પ્રર્ત નગં ૨૫૬૭.૦૦ 

૬ Sludge drain Sleeve 100mm dia. heavy duty - CI Valve 
પ્રર્ત નગં ૨૫૦૦.૦૦ 

૭ Wash Basins Size (SS) :- 18" Dia. પ્રર્ત નગં ૧૧૦૦.૦૦ 

૮ Napkin Hanger :-  પ્રર્ત નગં ૧૫૦.૦૦ 

૯ Shop Keeper  :- પ્રર્ત નગં ૧૦૦.૦૦ 

૧૦ Hub - Material: Cast Steel. પ્રર્ત નગં ૪૦૦૦.૦૦ 

૧૧ Bearing :- Type: Taper Roller (SKF/TIMKEN/TATA) પ્રર્ત નગં ૮૨૬.૦૦ 

૧૨ Toilet Lamp (a/c Supply) પ્રર્ત નગં ૨૬.૦૦ 

૧૩ PVC Taps પ્રર્ત નગં ૨૪.૦૦ 

૧૪ Wash Basins, Drain Pipe પ્રર્ત નગં ૨૦.૦૦ 
 

 

 
નામફ કામષારક ઈજનેય (ઓટો.) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
નામફ કર્ભશ્નય (લૂષ ઝોન) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

:: ટેન્ડરની શરતો અને સમજુવત ::  

 

(૧) બાલ બયનાય ાટીએ ર્નમત કયેર ટેન્ડય પી રૂ.૭૫૦/- એકાઉન્ટ ળાખાભા ં બયાઈ કયી, ટેકનીકર ફીડ તથા 
પ્રાઈઝ લફડની કોી વેન્રર લકષળો ળાખાની ઓપીવ યથી રઈને, તેના દયેક ાના ઉય વશી ર્વક્કા કયી, 
રામકાતના તભાભ ડોક્યભેુન્ટવ વાથે તથા ઈ.એભ.ડી. તથા ટેન્ડય પી ના ર્ડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ "કર્ભશ્ન્રયશ્રી, યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા" ના નાભનો પીઝીક્રી વફભીળન વભમે યજુ કયલાનો યશળેે. 

  
(૨) આ કાભનો યેઇટ-કોન્રાકટ કયલાનો શોમ, એજન્વીએ રૂ.૩૦૦/- ના સ્ટેમ્ ેય ઉય ભશાનગયાલરકાની 

તયપેણભા ંધોયણવયનુ ંકયાયનામુ ંકયી આલાનુ ંયશળે. 
  

(૩) આ કાભે વીક્યયુીટી ડીોઝીટ તયીકે રૂ.૨૫,૦૦૦/- ની યકભ ફેંક ગેયેન્ટીના (અતે્રથી જણાવ્મા મજુફની ફેન્કભા)ં 
પોભષભા ં કોન્રાકટ ીયીમડથી લધ ુ ત્રણ ભાવના વભમ ભાટે ભશાનગયાલરકાભા ં - "કર્ભશ્ન્રયશ્રી, યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા" ના નાભથી જભા કયાલલાની યશળેે.   

  

(૪) આ કાભે યેઈટ કોન્રાકટની કોઈ ણ આઇટભ જરૂર્યમાત મજુફના જથ્થાભા ંકયી આલાની યશળેે તેભજ આ કાભે 
ભશાનગયાલરકા ાવે જેટરો કાભનો જથ્થો શળે તેટલુ ં કાભ આલાભા ં આલળે. વતત કાભ આલા ભાટે 
ભશાનગય ાલરકા ફધંામેર નથી.  

  

(૫) આ કાભ વફંધેં કામદાકીમ કે અન્મ તકયાય કે રીટીગેળન ઉસ્સ્થત થમે કર્ભશ્ન્રયશ્રીનો ર્નણષમ અને હુકભ આખયી 
ગણાળે. જે બાલ બયનાય ાટીને વંણૂષણે ફધંનકતાષ યશળેે.   

  

(૬) આ કાભે આલેર તભાભ ટેન્ડયોની ઓનરાઈન ટેકનીકર ફીડ xx-xx-xxxx ના ંયોજ ફોયે ૧૨.૦૦ લાગ્મે યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા, નામફ કર્ભશ્ન્રયશ્રી (લૂષ ઝોન)ની ઓપીવભા ં ખોરલાભા ંઆલળે. તમાયે બાલ બયનાય કે તેના 
અર્ધકૃત પ્રર્તર્નર્ધ શાજય યશી ળકાળે.   

  

(૭) આ કાભે જે ાટીના ંબાલો ભજુંય થળે તેભને આ અંગે ખફય ભળ્મેથી ર્દલવ – ૧૦ ભા ંવીક્યયુીટી ડીોઝીટની યકભ 
જભા કયાલી, કયાયનામુ ંકયી આલાનુ ંયશળેે.  

  

(૮) ળયતી ટેન્ડયો સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નર્શ અને તે કેન્વર ગણલાભા ંઆલળે. તેભ છતા ં તે સ્લીકાયલા કે કેભ ? તે 
અંગેનો ર્નણષમ યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કર્ભશ્નયશ્રીના આર્ધકાયભા ં યશળેે અને બાલ બયનાય તભાભને 
ફધંનકતાષ યશળેે.   

  

(૯) યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ર્નમભાનવુાય દ્ધર્તથી ધોયણવય ફીર ાવ થમે ાટીને ેભેન્ટ ચકુલલાભા ંઆલળે.  
 

(૧૦) આ ટેન્ડયની ળયતો કે તેના અથષઘટન ફાફતે કોઈ ણ પ્રશ્ન ઉસ્થીત થળે તો તે પ્રશ્ન અંગેનો યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાનો ર્નણષમ બાલ બયનાય ાટીને દયેક યીતે ફધંનકતાષ યશળેે. તથા કોટષ ભેટય થામ તો 
અર્ધકાયક્ષેત્ર યાજકોટ યશળેે.  

  

(૧૧) આ કાભે જે ાટીઓ ટેકનીકરી ક્લોરીપામ થળે તેઓની જ પ્રાઇવ ફીડ ખોરલાભા ંઆલળે.  

  

(૧૨) આ કાભે પ્રાઇવ ફીડ ખલુ્મા છી બાલ વફંધેં પેયપાય કયલા ભાટે છુાલલાની અથલા રૂફરૂ લાટાઘાટ ભાટે 
ફોરાલલાનો અર્ધકાય યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો યશળેે. યંત ુઅભાયી વાભેથી ભાગંણી ર્વલામ બાલ વફંધંી 
પેયપાયની કોઈ યજૂઆત ભાન્મ યાખલી કે કેભ તે ભશાનગયાલરકાના અર્ધકાયભા ંયશળેે.  
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(૧૩) આ કાભે બાલ બયનાય ાટીએ ટેન્ડયના ં સ્ેવીર્પકેળનો મજુફ કાભ કયી આલાનુ ં યશળેે. જરૂય ડય ે આ 
સ્ેવીર્પકેળનભા ંપેયપાય કયલાનો શક્ક યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અફાર્ધત યાખે છે.  

  

(૧૪) આ કાભે બાલ બયનાય ાટીએ વાઈટ યના ઇન્ચાર્જ એન્જીનીમયશ્રીની સચુના મજુફ કાભ કયી આલનુ ંયશળેે. 
જરૂયી ગણુલત્તા જાલી કાભ કયલાનુ ંયશળેે. જો આ ફાફતે ાટી ર્નષ્પ જળે તો તેના ખચે અને જોખભે યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા અન્મ ાટી ાવે કાભ કયાલી ળકળે.  

  

(૧૫) આ કાભે ડીરીલયી વભમે ભમાષદા, લકષ-ઓડષય આનાય ઓથોયીટી નક્કી કયળે. ર્નમત મદુતભા ંકાભ રુૂ કયલાભા ં
નર્શ આલે તો યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ંધાયાધોયણ મજુફ ેનલ્ટી લસરુ કયલાભા ંઆલળે. 

  

(૧૬) બાલ બયનાય ાટીએ વેન્રર લકષળો, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, બાલનગય યોડ, યાજકોટ અથલા વેન્રર સ્ટોય, 
વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ર્લબાગ, બાલનગય યોડ, યાજકોટ ખાતે ોતાની ભળીનયી તેભજ સ્ટાપ રાલી, યીેયીંગ કયી 
આલાનુ ંયશળેે. આ કાભે કોઈ ણ આકસ્ભાત કે જાનશાની થળે તો ાટીને વંણૂષણે ફધંનકતાષ યશળેે. અથલા 
ભોફાઈર ટોઇરેટ ાટીએ ોતાના ખચે અને જોખભે ોતાની વાઈટ ય રાલલા-રઇ જલાના યશળેે.  

  

(૧૭) બાલ બયનાય ાટીએ પ્રાઇવ ફીડભા ંબાલ ત્રકભા ંજ બાલ બયલાના યશળેે.  
  

(૧૮) આ કાભે કયલાના થતા યેઈટ કોન્રાકટની મદુત લાર્િક યશળેે. જે કયાયની તાયીખથી ગણલાભા ંઆલળે યંત ુજ્મા ં
સધુી નલો કોન્રાકટ ન થામ તમા ંસધુી આ બાલથી અને ળયતો મજુફ યેઈટ કોન્રાકટ ચાલ ુયશળેે.  

  

(૧૯) આ કાભે યીેય થમેરા આઈટભોનુ ંઇન્વેક્ળન ાટીએ ઇન્ચાર્જ વાઈટ એન્જીનીમય ાવે કયાલલાનુ ંયશળેે.  
  

(૨૦) આ કાભે બાલ બયનાય ાટીએ ટેકનીકર ફીડભા ંભાગેંર જરૂયી દસ્તાલેજોની નકર પીઝીકર વફભીળન વભમે વશી 
તથા ર્વક્કા વાથે યજુ કયલાની યશળેે.   

  

(૨૧) કોન્રાકટય વેન્રર લકષળો ખાતે યીેયીંગ કયલા ભાગેં તો લીજ જોડાણ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આલાભા ંઆલળે. 
યંત ુઆ અંગેના જરૂયીમાત મજુફના ઈરેક્રીકલ્વ ભાર-વાભાન કોન્રાકટયે ોતાના લવાલલાના યશળેે.  

  

(૨૨) આ કાભે ભશાનગયાલરકા એક કયતા ંલધાયે ાટીઓ વાથે ેયેરર યેઈટ કોન્રાકટ કયલાનો શક્ક અફાર્ધત યાખ ે
છે.  

  

(૨૩) આ કાભે અન્મ જરૂયીમાત મજુફનુ ં પેલિકેળન રગત કાભગીયી ણ ાટીએ ભજુંય થમેર બાલથી યીેય કયી 
આલાની યશળેે.  

  

(૨૪) xx-xx-xxxx થી દળાષલેર તાયીખો ટેન્ડયના ંપ્રથભ ેઈજ ય આેર ભાઈરસ્ટોન તાયીખો મજુફ ગણલાની યશળેે.  
  

 

 

બાલ બયનાય ાટીના  
વશી તથા ર્વક્કા  

 

 

નામફ કામષારક ઈજનેય (ઓટો.) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
 

 

નામફ કર્ભશ્નય(લૂષ ઝોન) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
 

 


